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 :ما قبل املقدمة

  شرف االقتصاد وروحههي في أي بلدالعملة الوطنيةإن.. 

 باألزمات، مؤشرات تأثراً الوأكثر من أوائل  وقطاع المال ،قيمة العملة الوطنية والقطع األجنبيو

 ..األمنيةالعسكرية ووخاصة 

  الذي عندما يتصاعد، (لجسمفي ا)ضغط الدم توى مسبمثابة  ،(في االقتصاد)قيمة العملة الوطنية إن 

 ..المؤشرات العضوية.جميع يتسبب باختالل  ،تهاوى بوتائر سريعةأو ي

فرع صناعي على سبيل المثال، يتضرر المنتجون والتجار والمستهلكين ذوي الصلة بهذا فإذا تضرر 

ميع مفاصل االقتصاد وجميع الفرع الصناعي،  أما إذا هوت قيمة العملة الوطنية، فتتأثر وتختل ج

 المتغيرات والتوازنات المادية واالجتماعية..، وهذا ما أحدثته هذه الحرب/ األزمة.

  فيه هو لمركزي ، المصرف ا(في جسم اإلنسان)بمثابة الدم  ،(في االقتصاد)، فهو قطاع المالأما

 .وردة.القلب، والمصارف والمؤسسات المالية األخرى بمثابة الشرايين واأل

 على المركزي ، وعندما تقتصر إجراءات المصرف ببطينين وأذينتينعادةً يعمل  والقلب الطبيعي

دون  ،فقط بيع القطع األجنبيوإيقاف اإلقراض على المصارف العاملةوعلى التدخل بالرقابة الفنية 

ته واجباصلب  أخرى ذات آثار اقتصادية إنتاجية، تنموية تحريضية، رغم أنها في أية إجراءات

 ! لينمعط بطينينبون أمام قلٍب نك.. النافذة والتشريعات ومهامه في إطار األنظمة 

والمقصود باإلجراءات األخرى على سبيل المثال: تحريك سعر الفائدة، إصدار سندات خزينة، تجهيز 

التدخل الفعلي لشراء القطع نسبة االحتياطي القانوني، قروض لغايات إنتاجية محددة، تحكم مرنب

استقرار أسعار السلع ، العمل على الترشيد والتحكم العقالني باستخدامات القطع األجنبيألجنبي، ا

 ..والخدمات، دعم السياسات االقتصادية على المستوى الكلي بتعزيز النمو االقتصادي والتشغيل.

و)يتأثر( بتقاطع إن )قيمة( أو سعر صرف أي عملة وطنية في أي بلد في العالم )يتعلق( و)يتحدد( :المقدمة

وتفاعل العشرات من المؤشرات والعوامل والسياسات واإلجراءات والوقائع االقتصادية والمالية والنقدية 

النفسية  والنفسية ]بما في ذلك الظروف السياسية والعسكرية واألمنية التي تُحدد مستوى واتجاهات العوامل

 كما العوامل الموضوعية[.

وضوعية: حجم، وقوة وتنافسية االقتصاد السلعي الحقيقي، أي حجم الكتلة العوامل المهذه ومن أهم 

× حجم الكتلة النقدية المتاحة = ُمعادلة لها]التي تتطلب كتلة نقدية ُمنتجة في هذا البلد، السلعة والخدمية ال

الفترة الزمنية  ، وهاتان الكتلتان يجب أن تكونا متعادلتين، متكافئتين، متوازيتين )خاللسرعة دوران النقود[

ذاتها(.وبالتالي فإن أي خلل أو تغير أو تدهور أو اهتزاز في واحد أو أكثر من هذه الُمؤثرات، سيؤدي بالمقابل 

 إلى خلل في التابع )المتأثر(، أي بـ قيمة الليرة السورية . 

]التضخم بحث عوامل ما لم يقترن بالحديث عن ]قيمة العملة الوطنية[ ال يستقيم ومن جهة أخرى، 

تؤثر في همتغيراتبأن تكمن أهمية هذا الثالوث ، وبالتالي فإن ومستوى األسعار[ و]القوة للشرائية للدخل[

 ستوى معيشة المواطن وقوته اليومي.  يهز تفاقمها ماالقتصاد الوطني، وأركان 
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ها البعض، هذه المتغيرات الثالثة عن بعضوآثار وتبعات وفي الوقت الذي ال يمكن فيه فصل تغيرات 

لتحديات الكبيرة التي عن األزمة واالستثنائية لظروف العن أيضاً عزل تداعياتها ومستوى تفاقمها ال يمكن 

 االقتصاد والمجتمع السوري.توجه 

 :وبالتالي ستركز هذه الورقة على المقوالت اآلتية

 أسباب ارتفاع أسعار القطع األجنبي وانخفاض قيمة العملة الوطنية. -أوالً 

ً ث  أهم األسباب التي أسهمت في التضخم وارتفاع األسعار. -انيا

 ً  ارتفاع االسعار[ وتراجع مستوى المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للعائلة السورية: -]التضخم -ثالثا

 ً  ارتفاع االسعار[ وتفاقم مشكلة البطالة.-]التضخم -رابعا

 ً  .ارتفاع نسبة الفقرارتفاع االسعار[ و-]التضخم -خامسا

 ً  تراجع مؤشر العدالة في توزيع الدخل القومي.ارتفاع االسعار[ و-]التضخم -سادسا

 ً  اآلثار األخرى للتضخم وارتفاع االسعار. -سابعا

 ً  الموازنة العامة للدولة والدعم االجتماعي، ما بين العجز المالي وطموح األهداف. -ثامنا

 ً  لة الوطنية.حول إجراءات المصرف المركزي لدعم قيمة العم -تاسعا

 .االستنتاجات 

 .بعض المقترحات 

  .الخاتمة 

   **************************************** 

: عدا عن ظروف األزمة كحالة أسباب ارتفاع أسعار القطع األجنبي وانخفاض قيمة العملة الوطنية -أوالا 

وعية، مباشرة وغير موضوعية وغير موض)عوامل عديدة،  ارتفاع أسعار القطعأمنية، فقد أسهم في 

 ، أهمها: (مباشرة

 ، بسبب:من القطع األجنبيالعرض أو قلة انحسار  -ا1

 (، وتراجع %20)إلى أقل من  تراجع حصيلة التصدير من القطع األجنبي، نتيجة تدهور إنتاج النفط

، وتقلص وانكماش جيع تصدير القطن والقمح والعديد من المحاصيل االستراتيجية األخرىإنتاج و

 !نواع األنشطة اإلنتاجية بشكل عامأ
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( حتى نهاية %15إلى  10قبل األزمة إلى ما يعادل )ما فقد انخفض حجم التجارة الخارجية مقارنةً مع أرقام 

( بدأ هذا المؤشر يتحسن، ليرتفع  في أواسط عام 2013(، إال أنه ومنذ أواسط ونهايات العام )2012)

 ( من حجم التجارة الخارجية لسنوات ما قبل األزمة.%30إلى  20( كما هو مقدر إلى ما يعادل )2014)

 وخاصة عبر األقنية الرسمية، وعلى األخص تراجع التحويالت الخارجية للسوريين في الخارج ،

 بالسعر الرسمي. وبالليرة السورية،  ةبسبب قرارات المصرف المركزي بتسليم الحواالت الصغير

 قطاع السياحة. انعدام إيرادات القطع األجنبي من 

  لمضاربة في السوق السوداء.وااالحتكار ات التحوط والقطع األجنبي لغايالتقتير المقصود في عرض 

 وغير المباشر، وجمود األنشطة االستثمارية بشكل عام،  األجنبي المباشرستثمار التوقف شبه التام لال

 41ل المثال، تم تشميل )( على سبي2014بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول )حيث، ومنذ 

 مشروعاً( صناعياً، لم ينفذ منها على الواقع سوى أربعة مشاريع. 35مشروعاً( استثمارياً فقط، منها )

 العقوبات والحصار االقتصادي، بما في ذلك تجميد أرصدة حكومية وغير حكومية في تأثير

   الخارجية، وصعوبات تحويل األموال أو التخوف من ذلك.المصارف 

 : الطلب على القطع األجنبي (شدةتهافت )أو  -ا2

تهافت الفعاليات والعائالت على شراء القطع األجنبي والتخلص من العملة ]خاصةً في بدايات األزمة[ **

من جهة غير مبرر نفسي ومبرر من جهة، وموضوعي عامل الهذا ، ومكتنزاتهمو همحماية مدخراتالوطنية ل

أسعار القطع في السوق  اتوبطء أو تسارع تذبذب واتجاه ،ة األحداث األمنيةبوصلتُهدئه تُؤججه أو أخرى، 

 السوداء.

األموال إلى الخارج بسبب أو إخراج أو تبييض تهريب أو لالمضاربة والمتاجرة، لغايات شراء القطع ** 

أو  ،(قبرص، مصر، لبنان، األردن، تركياإلى االستثمارية )االقتصادية نقل األنشطة الهرب أو السفر أو 

 في الخارج. ة عيشملتغطية تكاليف ال

في من القطع لغايات االستيراد العادية في ظل ترشيد أو تقتير المصرف المركزي طية االحتياجات تغل** 

، وخاصة مع اعتماد القطر أكثر فأكثر في تأمين االحتياجات المعيشية ومستلزمات االستيرادإجازات تغطية 

 االستيراد. علىاإلنتاج 

 ابة والسياحة والدراسة في الخارج.، مثل السفر والطب** لتغطية االحتياجات الشخصية

: تراجع االحتياطي الوطني االستراتيجي من القطع األجنبي لدى مصرف سورية المركزي، وبالمحصلة

نت ، كما تباي($مليار  23إلى  18)ما بين الذي تفاوتت التقديرات بشأنه في بدايات األزمة، وتراوحت 

(. $مليار  7إلى  2التقديرات حول حجم هذه االحتياطيات اليوم، وبعد مرور أربع سنوات على األزمة بين )

ونحن بدورنا ال نتبنى هذا التقدير أو ذاك، بل نرى أنه ليس من الضروري التكهن، طالما أن االقتصاد 

 ذلك.ي أو يُحدد يؤكد أو ينفرسمي سوري  لم يصدر أي إعالنأنه السوري متماسك، وطالما 



5 
 

ا  مطلباً ملحاًبعد في استخدامات القطع األجنبي من قبل المصرف المركزي صار الترشيد : لقد وعموما

مراحٍل من التبذير، وخاصةً في المراحل األولى لألزمة )عندما راح يبيع القطع ألي مواطن، فصب كل ما 

 باعه في أيدي تجار العملة(.. والترشيد في هذا اإلطار يعني:

( في تغطية احتياجات السوق، حتى الضرورية، وخاصةً أو المماطلة المبررة بحجج أ ـ التقليص )أو التقتير

احتياجات مستوردي المواد األولية والوسيطة والسلع النهائية غير الضرورية جداً، وهذا يعني بالتالي 

 طلب على القطع في هذه السوق.اضطرار المستوردين البحث عن القطع في السوق السوداء، أي زيادة في ال

ب ـ المحدودية أو الضعف في قدرة المصرف المركزي على التدخل لخلق التوازن في سوق القطع، من 

خالل ضخ أو بيع القطع األجنبي للسوق، وهذا ما يستغله المضاربون وتجار العملة من خالل التأجيج غير 

 نائية كبيرة، لعلمهم بمحدودية قدرة المركزي على التدخل.به لتحقيق أرباح استثالمبرر لسعر القطع والتالعب 

 :والمحصلة

أضعاف،  4ض قيمة الليرة السورية مقابل الدوالر إلى الربع، عندما ارتفع  سعر الدوالر بمعدل اانخف

ل س حالياً! وعدا عن الهزات المفتعلة واالرتفاعات السريعة  (200)قبيل األزمة إلى  (ل س 50)من حوالي 

النخفاضات المؤقتة أو الضئيلة أو البطيئة، فقد حدث هذا االرتفاع بسعر القطع، بشكل مستمر ومتواتر أو ا

على المديين المتوسط –، بصورة أوحت ألي مراقب أن االرتفاع هو االتجاه العام أو الحتمي وزاحف

ريط به وطرحه للبيع، ، وهذه الخالصة هي من أهم األسباب التي شجعت مالكي القطع على عدم التف-والطويل

ً على شراء المزيد منه، وبالمقابل دفعت بشكل مستمر نسب التضخم ومستويات  وشجعت المضاربين أيضا

 األسعار نحو األعلى، ولجمت انخفاضها في كثير من األحيان!  

ا  وعدا عدا عن الخوف والمؤثرات النفسية، : ارتفاع األسعارالتضخم وأهم األسباب التي أسهمت في  -ثانيا

عن اآلثار المباشرة لألعمال العسكرية واألمنية، والحصار والعقوبات، فإن األسباب المباشرة وغير 

 :المباشرة، الموضوعية وغير الموضوعية الرتفاع األسعار، هي

 :/ ارتفاع األسعار الناتج عن ارتفاع تكاليف استيراد السلع الجاهزة ومستلزمات اإلنتاجا1

 )فيتم إضافة هامش احتياط ارتفاع سعر(.تذبذب السعر لدوالر، واألهم / بسبب ارتفاع سعر ا-

بسبب )أو بحجة( ارتفاع هامش المخاطرة الخارجي التأمين و/ ارتفاع تكاليف الشحن -

 بالنسبةللشركات الناقلة، أو بدعوى االلتفاف على الحصار والعقوبات.

لضرورة تدخل طرف ثالث أو رابع إلتمام / ارتفاع نسب العموالت وتكاليف تحويل األموال، نظراً -

 بعض الصفقات.

والشحن والنقل بين المدن الجمركي / إضافة هوامش إضافية للتكلفة لتغطية ارتفاع تكاليف التخليص -

 والمحافظات والمناطق داخل القطر.

 زمة.التي خلقتها األظروف الممارسات وال/ إضافة هامش للتكاليف اإلضافية المستورة الناتجة عن -
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 :/ األسباب الداخلية الرتفاع األسعارا2

/ تقلص األنشطة اإلنتاجية، وتراجع العرض من السلع ]بنسبة أكبر من نسبة تراجع الطلب[. وفي حال -/

الوقت و/أو في الوفرة المطلقة للسلعة )في المواسم مثالً(، إال أنها قد ال تتوافر في أماكن الندرة بالكمية الكافية 

 المناسب.  

 / انخفاض قيمة الليرة السورية.-/

وخاصةً في الفترات ، التسعيروالعشوائية في األسعار وفوضى ال/ انتشار ثقافة الغالء، وضعف الرقابة و-/

 فيها ارتفاع سعر القطع األجنبي، أو يتذبذب بشدة.التي يتواتر 

السلع الغذائية والضرورية / سطوة ]احتكار القلة[، وخاصة في السيطرة االحتكارية على أسواق )أهم -/

 والمواد العلفية ومواد البناء، وعلى األخص المستوردة منها(.

/ رفع الحكومة ألسعار المازوت والبنزين وحوامل الطاقة األخرى، وتبعات ذلك في رفع أسعار معظم -/

بالكميات السلع والخدمات، وعدا عن السعر: ارتفاع تكاليف الحصول على حوامل الطاقة، لعدم توفرها 

 الالزمة.

ومستلزمات مدخالت الحصول على/ االرتفاع الحقيقي في تكاليف اإلنتاج، نتيجة ارتفاع األجور وتكاليف -/

 واالستثنائية التي خلقتها ظروف األزمة.التكاليف المستورة بما فيها، اإلنتاج

 عام. لتغطية ارتفاع نفقات المعيشة بشكل في جميع األنشطة / زيادة هامش الربح -/

الخلل تفاقم ال يقابله إنتاج سلعي فعلي، أي  ، الذي/ اإلصدار النقدي الورقي ]المحتمل[ للمصرف المركزي-/

 في التوازنات بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية. 

بشكل عشوائي، وأهمها االحتكار ورفع نسبة التحوط إضافة هوامش معظم هذا األسباب )بما فيها 

تُفسر ارتفاعالكثير من األسعار بنسب تفوق نسب ارتفاع سعر صرف الدوالر والقطع الربح(، هي التي 

 األجنبي، الذي هو ليس السبب األهم في ارتفاع تكلفة اإلنتاج واالستيراد.

ا   :وانخفاض القدرة الشرائية للعائلة السوريةتراجع مستوى المعيشةوارتفاع االسعار[-التضخم] -ثالثا

التي نشرها المكتب المركزي لإلحصاء أوائل شهر أيار عام  -المتحفظة– األرقام الرسميةتُشير 

( والمحتسبة بشكل عام وبآلية فنية شديدة التعقيد، إلى أن نسبة ارتفاع األسعار منذ بداية األزمة وحتى 2014)

ببها ، وإذا راكمنا إلى هذه النسبة االهتزازات التصاعدية التي س*(%173( وصلت إلى )2013نهاية عام )

وسيسببها الرفع الحكومي الرسمي األخير للسلع التموينية والمشتقات النفطية وبعض الخدمات والرسوم 

ية حكوم، وال نتوقع اتخاذ اجراءات العامة، يمكننا أن نتوقع أن المستوى العام لألسعار في طريقه إلى الصعود

 ذلك. فعالة حيال 

، أم %173إلى  %100اً فيما إذا كان االرتفاع من *لم تتم اإلشارة إلى سنة األساس، وليس واضح

 %173بـنسبة 
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إذا كان من الصعب اعتماد نسبة دقيقة للتضخم وارتفاع األسعار، إال أن معظم الدراسات وعموماً: 

والبيانات واإلحصاءات، وحتى مدلوالت التصريحات الرسمية، تشير إلى أن ارتفاعات في األسعار تراوحت 

 :، ونرى في ذلك اآلتيأضعاف( 5إلى  2بالمتوسط بين )

السلع، أي أن هناك سلعاً مجموعة كبيرة من هذا االرتفاع في األسعار هو متوسط ارتفاعات  -1

أسعار بالفعل فقد ارتفعت وغذائية. وسلع ضرورية بما فيها ارتفعت أسعارها بنسبة أكبر، 

بنسبة عضها اآلخر ب(، مثل )السيارات(، و%100أقل من )بنسبة السلع والخدمات بعض 

(، مثل )البنزين، المازوت، بعض أنواع الخضار والفواكه..( وسلع %200إلى  100%)

 ، مثل )الغاز(%400)حوالي (، مثل )الحمص، العدس،..(، و%300إلى  %200أخرى )

، سلع مستلزمات البناء واالكساءبعض المستلزمات العلفية و( ل%500المنزلي(، وأكثر من )

 ال.على سبيل المث

بحسب المسوحات –علمنا أن نصف دخل األسرة السورية اعتمدنا نسب التضخم الرسمية، وإذا إذا  -2

يُنفق على شراء السلع الغذائية والضرورية، فهذا يعني أن األسرة لم تعد قادرة على  -اإلنفاق األخيرة

دخلها أي شيء  تأمين سوى ثلثي الكميات السابقة من السلع الغذائية والضرورية دون أن يبقى من

 لشراء سلع أو خدمات أخرى...، فكيف تتدبر األسرة السورية أمرها؟

في حال وجود مساعدات عائلية لألسرة ]ذات الدخل المحدود أو المنخفض[، فهذه المساعدات ** 

ستكون على حساب القدرة الشرائية للجهة المانحة لهذه المساعدات )إن كانت منخفضة الدخل( أو 

خرات هذه الجهة المانحة إن كان لديها مكتنزات. وكذلك األمر في حال اضطرت على حساب مد

ً هذه  ً فشيئا األسرة محدودة الدخل لإلنفاق من مدخراتها أومكتنزاتها، حيث سيقضم التضخم شيئا

 المدخرات التي قد تكون ضرورية جداً ألغراض غير استهالكية.

كية اآلنية، فهذا يعني تشكل أعباء مستقبلية على وفي حالة االقتراض لسد االحتياجات االستهال** 

 .األسرة، التي ستضطر إلى تسديد هذه الديون على حساب احتياجاتها األساسية المستقبلية

( بتاريخ 2013( والثانية منتصف )2011لذلك فإن رفع الرواتب واألجور مرتين ]األولى منتصف )

رائية لألسرة السورية )منخفضة أو محدودة الدخل(، عدا [، لم يعّوض معدل انخفاض القدرة الش22/6/2013

عن أن شرائح محددة فقط استفادت من رفع الرواتب واألجور. أما الشرائج التي لم تتأثر بالتضخم فهي شرائح 

ضيقة تعكس الغالء في أسعارها وتعرفة خدماتها مثل )التجار، الصناعيين، بعض المهنيين والحرفيين، 

 شكالها المختلفة، بما في ذلك ريوع الفساد....(.وأصحاب الريوع بأ

ا  في أعداد العاطلين والمتفاقم عدا عن االرتفاع الكبير : ارتفاع االسعار[ وتفاقم مشكلة البطالة-]التضخم -رابعا

للعاطلين الجدد عن العمل، النوعية ة تركيبالفي فإن المستجد في هذه المشكلة في ظروف األزمة عن العمل، 

العمال المياومين والعاملين في القطاع غير الرسمي وغيرهم مزيد من ألنشطة الحرفية والمهنية وامن ذوي 

 .من الشرائح التي تغطي تكاليف معيشتها من دخلها اليومي
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( من حجم قوة العمل %40إلى أن نسبة البطالة وصلت مؤخراً إلى ))المتفائلة( تُشير التقديرات وعموماً: 

( مليون، وأغلب العاطلين هم من العاملين بالصناعة والحرف واألنشطة 5,481األزمة )البالغ تعدادها قبل 

المرتبطة بها، وخاصةً في محافظة حلب وريف حمص وريف دمشق، وعلى األخص من العاملين بالزراعة 

 واألنشطة الزراعية في المحافظات الشمالية والشرقية والمناطق الساخنة في المحافظات األخرى.

أما عن البطالة في القطاع العام فهي مسألة نسبية، حيث كانت وال تزال توجد بطالة نسبية وهيكلية 

ه اإلنتاج أو ف اجتماعية، في الوقت الذي توقف أو انخفض فياهد، يبرر االحتفاظ بهاأواحتكاكية ومقنعة

 الشركات والمؤسسات العامة. اإلنتاجية في معظم

ً وننوه في هذا السياق إلى أن  ً جزئيا ً  تخفيفا مشكلة البطالة قد برز من خالل لجوء أعداد من لمؤقتا

متناهية الصغر، وخاصة غير المنضبطة والعشوائية الهامشية العاطلين عن العمل إلى أنشطة اقتصاد الظل 

، وذلك بعد تراخي حدود المخفية()في البيوت واألماكن  المنتجات المخالفة للمواصفاتتصنيع وفي مجال 

وضعف الرقابة الرسمية أو صاد الظل واتساع أنشطته، نظراً لصوبة الظروف المعيشية خالل األزمة اقت

 تسامح الجهات الحكومية مع هذه األنواع من األنشطة االقتصادية والمعيشية.   

ا  ة(، ماليين نسم 7األزمة كان عدد الفقراء )مع بدء : ارتفاع نسبة الفقرارتفاع االسعار[ و-]التضخم -خامسا

على األزمة، تفاقمت مشكلة  عام رابعالاليوم، ومع مرور أما  ( من إجمالي عدد السكان.%34,3ويشكلون )

 ، حيث:الفقر

** لم تعد تقتصر على العمال والمزارعين البسطاء والعاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود 

ومعظم العمال المياومين ة المتوسطة والمتقاعدين على المعاشات، بل انضم إليهم شرائح جديدة من الطبق

والكثير من صغار الحرفيين وأصحاب المهن البسيطة، وكذلك عشرات اآلالف من النازحين والمهجرين عن 

 ، بمختلف مستوياتهم الثقافية أو التعليمية أو الطبقية واالجتماعية.والعسكرية بيوتهم بفعل األعمال اإلرهابية

فقراء، من تصنيفات وخانة الفقر العام بحديه األعلى واألدنى، إلى ** انتقلت شرائح عريضة من ال

( من السوريين، بحسب %45، الذين تبلغ نسبتهم اليوم حوالي ))أو العميق( خانة المعانين من الفقر المدقع

 .التقرير الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي

السوريين ودخولهم تحت خط الفقر  ومن األسباب الهامة التي أسهمت في تدهور معيشة الماليين من

المدقع، الموجات الواسعة من النزوح، سواء إلى مخيمات في الخارج، أم إلى مناطق آمنة في الداخل، وهذا ما 

االنزياح الديمغرافي الكبير وتوقفعدد كبير أضاف أيضاً مشاكل أخرى أشد عمقاً، وهي التحول أو التشوه أو 

التي كانت قد األوبئة انتشار األمراض ور الشروط الصحية للسكن ووتدهوعن التدريس، المدارس من 

ً في وانقرضت من عقود،  على  حتى إن أمكن حلهاالمدى القريب، وهي مشاكل قد يكون حلها مستعصيا

 المديين المتوسط والطويل، فالتكاليف المالية واالجتماعية والنفسية ستكون باهظة. 

ا  إن ما يحدث على أرض :مؤشر العدالة في توزيع الدخل القوميتراجع و ارتفاع االسعار[-]التضخم -سادسا

الواقع هو أبعد من إعادة توزيع للدخل لصالح األغنياء وكبار المدخرين بالقطع األجنبي ولصالح كبار المدينين 

للمصارف وأصحاب األرباح والريوع والعقارات واألصول، بل إنه تجريف )أو استالب( واقعي إلعادة )أو 

تقسيم( توزيع الدخل القومي لصالح األقوياء وتجار الحروب واألزمات على حساب المنتجين والشرائح 

متوسطة ومنخفضة الدخل والفقراء، وهذا ما من شأنه أن يزيد من تعقيد نتائج األزمة الحالية، ويؤسس ألزمة 
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ما لم تعمل الجهات ، مة الحالية)متوقعة الحقاً( بعد انتهاء األزاقتصادية سياسية اجتماعية أمنية جديدة 

تداركها منذ اآلن، درًء لتناقضات وتشوهات مستقبلية قد وهذا ما يقتضي منعها، الحد منها أو على الحكومية 

 ال تُحمد عقباها.

ا   اآلثار األخرى للتضخم وارتفاع االسعار: -سابعا

ي ]اختالالت االقتصاد العيني أو ختالالتبنيوية مترابطة التأثير فيما بينها، وهيُحدث التضخم ثالثة ا -1

الحقيقي + اختالالت في المالية العامة + االختالل في عرض النقود[، من خالل ما يتسبب به من 

تشويه لألسعار وفي أسعار الفائدة الحقيقية والحصيلة الضريبية للدولة، وعلى االدخار واالستثمار 

 عموماً وعلى كفاءة استخدام الموارد بشكل خاص. 

اغتناء أصحاب األصول ، وبالتاليإعادة توزيع الدخل لصالح األغنياء واألقوياءما ذُكر أعاله[ ]ك -2

المكتنزات بالقطع األجنبي، وبالمقابل إفقار متوسطي الدخل وإيصال أصحاب واألعمال والعقارات و

 الشرائح الفقيرة إلى مرحلة الجوع ومستوى العدم.   

 ضم إلى الشريحة األعلى ومعظمها إلى الشرائح األدنى.تقلص حجم الطبقة الوسطى، بعضها ين -3

ا  تشكل نفقات الدعم : الموازنة العامة للدولة والدعم االجتماعي، ما بين العجز المالي وطموح األهداف -ثامنا

مليار( من إجمالي اإلنفاق الجاري في الموازنة  983,5=%86( حوالي )2015االجتماعي في موازنة عام )

مليار( لإلنفاق  410، والباقي )=مليار( 1554مليار(، من أصل إجمالي مبلغ الموازنة ) 1144)البالغ 

 االستثماري.

نسبة كبيرة جداً وغير مسبوقة،  وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى نسبة اإلنفاق على )الدعم االجتماعي( هي

 160,5=األول: )الرواتب واألجور اإلنفاق الجاري مكون فقط من بندين أساسيين فقط،يُستنتج منها أن مجمل 

مليار(،  600وإذا علمنا أن العجز المتوقع في الموازنة يبلغ حوالي ).... (، والثاني: )الدعم االجتماعي(.مليار

 فهذا يعني اآلتي:

لضرورات الصيانة واستكمال المشاريع، وألنه ال توجد أصالً = سيتم تنفيذ بنود )اإلنفاق االستثماري(، نظراً 

 مبالغ ملحوظة لمباشرة مشاريع جديدة.   أية

 ألنها خط أحمر.(، %100مؤكد )بشكل تنفيذ بند اإلنفاق على )الرواتب واألجور(، سيتم = 

تركز حصراً في بند )الدعم االجتماعي(، الذي لن يتبقى له سوى يعني أن العجز المتوقع سيوبالتالي فإن هذا 

 مليار(. 383,5=600ناقص983,5)

مليار[ ولـ]دعم اإلنتاج  10ا المبالغ المخصصة لـ ]الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية== إذا حسمن

مليار[، كونها ُمدرجة تحت بند )الدعم  17,5مليار[ ولـ]تغطية عجز مؤسسات عامة= 10الزراعي=

 مليار( فقط. 346االجتماعي(، وألنه سيتم تنفيذها حتماً، فيبقى للدعم االجتماعي مبلغ )

(، 2015(، واحتمال استمرار ارتفاع األسعار المتوقع عام )2014التضخم وارتفاع األسعار عام )ظنا إذا لحف

ل  204)مؤخراً وهي إذ بدأت منذ اآلن، بسبب ارتفاع أسعار القطع في السوق السوداء ليتجاوز سعر الدوالر 

لن يكون  دعم االجتماعي((، نستنتج أن )ال2014وبالمقارنة مع مستوى الدعم وتواضعه عام )كذلك، س(، 
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، وخاصةً إذا علمنا أن وقف التضخم مرتبط بتخفيض العجز، كما تُعلن بمستوًى أفضل في العام القادم

كن في ظل صعوبة زيادة اإليرادات )وخاصةً مع اتساع اقتصاد الحكومة، وألن تخفيض العجز غير مم

 ود االنفاق المذكورة.وفي ظل استحالة إيقاف اإلنفاق أو تقتيره في معظم بن،الظل(

ا  : عدا عن تركيزه على التدخل في سوق حول إجراءات المصرف المركزي لدعم قيمة العملة الوطنية -تاسعا

 القطع األجنبي، قام المركزي ببعض  اإلجراءات الخجولة، منها: 

 (.2011)أيار  %5إلى  %10تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي من */  

 لدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع ألجل بمقدار نقطتين مئويتين.رفع أسعار الفائدة ا*/ 

السماح للمصارف بيع األشخاص الطبيعيين السوريين ولمرة واحدة فقط )دوالر أمريكي أو يورو(، مبالغ */ 

 ألف دوالر(، مقابل إيداع قيمتها لدى المصرف ألجل. 120مختلفة تصل إلى )

 يورو( ..الخ 1000يورو( ثم ) 5000( ومن ثم )$10000*/ بيع مشروط للمواطنين )

لذلك يمكن وصف اإلجراءات النقدية للمصرف المركزي أنها كانت وما تزال مترددة )إن لم نقل أنها 

، في إجراءاته المتواضعة أصالً  هذا التردد من خالل التعديل والتغيير والتراجعيتجسد لم تكن ناجحة( ... و

ً على يؤثر للمواطن أو المراقب أو لقطاع األعمال بالشك وعدم الثقــة، ويوحي )ولو خطأً( والذي  سلبا

 .لعملة الوطنيةضر بالتالي بايمصداقية المصرف المركزي، و

 : التي يمكن استقرائها في إجراءات المصرف المركزي والمحصلة

يختزل هذه السياسة  سياسة نقدية كلية شاملة متكاملة منسجمة متماسكة، بل األصح أنه عدم اتباع -أ(

بإجراءات وقرارات وتعاميم متفرقة، يتخذها )ببطء وتردد( تجاه هذه أو تلك من المتغيرات، وهذا ما ينطبق 

ً على قراراته بخصوص التدخل في سوق القطع األجنبي، التي تتصف بالغموض وعدم االستقرار،  تماما

 ، سرعان ماالقرارات السليمة في هذا اإلطارأحد المركزي وبالتالي بضعف الفعالية، وحتى عندما يتخذ 

 . بالمستوى الالزم إما عدم وجود آلية لتنفيذ مضمونها أو عدم فعالية هذه اآللية :يتبين

منذ يعتمد المركزي منذ بدايات األزمة وحتى اليوم، سياسة تعويم )غير معلنة( لسعر القطع، حيث راح  -ب(

مستمر ، ثم بدأ منذ حوالي بضعة أشهر بالرفع ومي، بشكل متواتر .. يرفع السعر الرساألشهر األولى لألزمة 

ل س(...، وهذا الرفع حتى لو كان مبرراً  170)اليوم بقفزات متتالية إلى أن تخطى السعر الرسمي للدوالر 

من وجهة نظر المصرف المركزي، إال أنه ليس كذلك بالنسبة لمعظم المواطنين السوريين ألنه انعكس على 

ى األسعار، وهو ليس كذلك بالنسبة للفعاليات والعائالت السورية وللمراقبين والمتابعين، ألنه )كتأجيج( مستو

أوحى للجميع أن قيمة الليرة تتدهور، فخلق لدى الكثيرين من المواطنين العاديين حالة من التهافت على شراء 

ً بقيمة العملة الوطنية، وكذلك ا ألمر فيما يتعلق بقرار المصرف المركزي القطع، مما ألحق ضرراً إضافيا

 السوريين بالليرة السورية حصراً، على سبيل المثال. بخصوص دفع جزء من التحويالت الخارجية للمغتربين
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كان وما زال لهم الكلمة الفصل في تحديد القيمة  ،لذلك فإن شركات الصرافة وتجار السوق السوداء

س للمصرف المركزي، الذي راح يرفع األسعار الرسمية للقطع الحقيقية للقطع وفرضها في السوق، ولي

 الذي يفرضه هؤالء، بدالً من العكس.  ع السعر السائد في السوق السوداءتماشياً م

 االستنتاجات: 

 : اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لظاهرة الفقــــــــــــــــربخصوص نتاجات االست/ 1

مساتمرة  عندما يتسع ليصبح ظااهرةبعدها المادي فقط، فهو يمكن اختزالها في مركبة ال الفقر ظاهرة 

، يتجااوز بمنعكسااته السالبية األبعااد الفردياة واألسارية ويتحاول غالبااً إلاى مساألة اجتماعياة ذات أبعااد وعاماة

ال الحقاة( سياسية وخلفيات تربوية وأخالقية وثقافية، فيصيب جزء هام من طاقات المجتمع )وعلى امتداد أجيا

كلّاف بالجهل واإلحباط واالنحاراف والعقام الفكاري واإلنتااجي، ويخارجهم مان القاوة البشارية اإلنتاجياة التاي ت  

ماان تعتااريهم نااوازع الفقاار النفسااي أو األدبااي أو المجتمااع تعليمهااا وتأهيلهااا، وبالتااالي فااإن الفقااراء هاام أيضاااً م

اس بعدم الرضاى )لعادم العدالاة االجتماعياة أو النتشاار األخالقي، ممن يتملكهم )بمبرر أو بدون مبرر( اإلحس

الفساد على سبيل المثال(، لذا فإن معالجة الفقر )من خالل إجراءات حاسمة وفعالة، على رأساها تاأمين فارص 

العماال(، يجااب أن تكااون علااى رأس أولويااات الخطااط الحكوميااة االسااتراتيجية فااي عمليااة التنميااة االقتصااادية 

 واالجتماعية.

( آثار اقتصادية ال تقل أذًى عن آثاره االجتماعياة والنفساية، وتتجساد بضاعف القاوة اتفقر )من جهللو 

الشرائية لشرائح واسعة مان الماواطنين، تانعكس ضاعفاً مساتمراً ومزمنااً فاي الطلاب الفعاال، وبالتاالي إضاعافاً 

ساتثمار وعلاى الحجام المطلاق وتضييقاً للسوق المحلية، مما يؤثر سلباً ليس فقط على إضاعاف الحاافز علاى اال

للنشاط االقتصادي في اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، بل يؤدي )وهو األهم(، إلى إضاعاف مؤشارات الجادوى 

 لقيام المشروعات.االقتصادية 

: إن ارتفاع األسعار في في التسعير والرقابة على األسعارجهات الحكومية دور البخصوص ستنتاجات اال/ 2

ً مسوغات وعوامل اقتصادية و/أو موضوعية لتفسيرها، حيث ال سورية ظاهرة ) منفلتة( ال يوجد لها غالبا

توجد عالقة يمكن تبريرها دائماً بين األسعار العالمية للسلع والمواد والمستوردة، ومستوى األسعار )األعلى( 

لعلفية ومستلزمات البناء الذي يسود في السوق المحلية، وخاصة بالنسبة ألهم السلع الغذائية والضرورية وا

واإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني، وينطبق ذلك على معظم أنواع السلع، المحررة أسعارها والمقيدة على 

حد سواء. فاحتكار القلة وشطارة التجار بالتالعب باألسواق )من جهة(، وضعف و/أو انفالت الرقابة 

فساد و/أو لجهل البعض من القائمين عليها بحساب تكلفة الحكومية التي ضعف دورها في الفترة األخيرة، ل

اإلنتاج واالستيراد )من جهة أخرى(، والتدني الواضح في الوعي والثقافة االستهالكية الحمائية للمواطن 

 السوري )من جهة ثالثة(، جعلت من هذه المسألة قضية تكاد تكون مستعصية عن الحل.

مع األهلي فهي حاضرة فقط )بجمعية حماية مستهلك شكلية أما عن حماية المستهلك من قبل المجت

ضعيفة، وبقوانين وتشريعات معطلة نسبياً(، بينما ما زالت هذه الحماية )بفعل منطق السوق( غائبة على 

أرض الواقع، فال جمعية حماية المستهلك حكومية بطبيعتها لتستطيع اللجوء إلى التشريعات والقوانين 
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، وال هي أهلية و/أو خاصة، طالما ما زالت تتحكم بها وبمقدراتها المادية الجهات واإلجراءات المناسبة

الحكومية بشكل مباشر و/أو غير مباشر، وبالتالي فهي ولدت وما زالت عقيمة ولم تنجح حتى اآلن باستصدار 

العقوبات على  قانون قوي متكامل لحماية المستهلك، وال حتى بتعديل القانون الساري المفعول باتجاه تشديد

 مخالفات السوق.

لقد أثبتت التجربة الماضية أن الشركات والمؤسسات العامة التجارية ال يمكنها أن تعمل وتتحرك  

بالمستوى ذاته من الدينامية وسرعة الحركة واتخاذ القرار التي يمتاز بها عمل القطاع الخاص، إال أن ذلك ال 

ت، بقدر ما يتعلق بإداراتها واألنظمة والقوانين التي تحكم عملها، يتعلق بشكل ملكية هذه الشركات والمؤسسا

وإلى حد بعيد بالعقلية الوصائية التي تتحكم بها، كما أثبتت هذه التجربة أيضاً أن التدخل اإليجابي الفعال في 

 السوق المحلية من قبل المؤسسات العامة هو مسألة ممكنة )من جهة(، وضرورة حتمية )من جهة أخرى(،

 وخاصةً فيما يتعلق بتأمين وتجارة السلع والمواد الغذائية و/أو األساسية والضرورية. 

تتسم نظرة المصرف المركزي إلى االستنتاجات بخصوص اإلجراءات النقدية للمصرف لمركزي: / 3

باالقتصاد العوامل التي تُسهم في تحديد قيمة وقوة العملة الوطنية بأنها مجرد عوامل نقدية، وال عالقة لها 

الحقيقي، لذلك تغيب عن سياساته وإجراءاته الرؤى والعوامل والمؤشرات األخرى التي تلعب الدور الرئيس 

في تحديد قيمة وقوة الليرة السورية، أال وهي العوامل المالية والطاقات اإلنتاجية وحجم التبادالت السلعية 

رؤى اقتصادية لها صلة بمسألة دعم األنشطة اإلنتاجية والخدمية، وبالتالي تغيب عن إجراءاته ومعالجاته أية 

( لعام 21قانون النقد األساسي الصادر بالمرسوم )السلعية، أي يغيب عن المصرف المركزي ما ورد في 

(، الذي يُعد دستور عمله، والذي ينص بأن من أهم واجباته الحفاظ على استقرار قيمة الليرة السورية 2011)

ئيسية، والحفاظ كذلك )وبالتالي( على استقرار أسعار السلع والخدمات كهدف نهائي، ودعم مقابل العمالت الر

 السياسات االقتصادية على المستوى الكلي بتعزيز النمو االقتصادي والتشغيل!    

ا  : إذا كانت القدرة على لجم الكتلة النقدية محدودة وصعبة إن لم تكن مستحيلة، فلماذا ال يتم منطقيا

ز على زيادة الكتلة السلعية )بالتنشيط في المناطق اآلمنة على األقل(، لتقليص الهوة بين الكتلتين، فيخف التركي

 الطلب والضغط على القطع األجنبي لغايات االستيراد، وتتحسن قيمة العملة الوطنية. 

ً فقط . ً وآنيا ً في سوق القطع، ولكن مؤقتا . أما التوازن المستدام فالتدخل النقدي )إن نجح( فقد يخلق توازنا

)على المديين المتوسط والطويل( .. فال يمكن أن يتحقق إال بخلق أسسه، وهو: التوازن بين الكتلة السلعية 

 والكتلة النقدية!

 بعض المقترحات: 

إصالح السياستين النقدية والمالية وإيجاد حد أدنى من التوافق بينهما، وتطوير دور مصرف سورية -1

 ل الرؤى االقتصادية إضافةً إلى الرؤى النقدية البحتة، وتعديل آليات تدخله في سوق القطع.المركزي ليشم

تعميق دور الدولة في األنشطة االقتصادية، كما ونوعاً، وتفعيل تدور مؤسسات التدخالإليجابي لتأمين -2

 السلع االستهالكية.
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ا يلزم لضبط أنشطة احتكارات القلة، مع تفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة على السوق، واتخاذ م-3

 ضرورة تعديل قانون تشجيع المنافسة ومنع االحتكار، وإزالة العوائق أمام المنافسة.   

تفعيل األنشطة اإلنتاجية ودعم المنتجين، وخاصةً أنشطة اإلنتاج السلعي )الحقيقي(. فإذا كانت القدرة على -4

تكن مستحيلة )خالل فترة سريان األزمة(، فلماذا ال يتم التركيز على  لجم الكتلة النقدية محدودة وصعبة إن لم

زيادة الكتلة السلعية )بالتنشيط في المناطق اآلمنة على األقل(، لتقليص الهوة بين الكتلتين، فيخف الطلب 

 والضغط على القطع األجنبي لغايات االستيراد، وتتحسن قيمة العملة الوطنية. 

االستيراد ]بالمستوى الذي يؤمن االحتياجات الضرورية ومستلزمات اإلنتاج  دعم التصدير وترشيد-5

 المحلي[.

 تقديم دعم ائتماني تشغيلي قصير األجل للمنتجين في مناطق اإلنتاج اآلمنة. -6

 اتخاذ إجراءات رادعة من قبل المركزي والحكومة لردع المضاربين بسعر الصرف في السوق السوداء.-7

سة نقدية كلية )مرتبطة بالسياسات الكلية المالية واالقتصادية واالجتماعية األخرى(، تكون قيامبوضع سيا -8

قانون النقد بأحكام شاملة، متكاملة، منسجمة ومتماسكة )قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد(،والتزامه واضحة، 

تقرار أسعار السلع الحفاظ على اسالمتعلقة بواجباته في(، 2011( لعام )21األساسي الصادر بالمرسوم )

 دعم السياسات االقتصادية على المستوى الكلي بتعزيز النمو االقتصادي والتشغيل.وفيوالخدمات 

 يجب أن يصاغ  ،مرحلة إعادة اإلعمار التنمية ونحن على أعتاب: إن االستمرار في عملية الخاتمة

سيخ الدور اإليجابي ترفي إطار استراتيجية وخطط وبرنامج إصالحية تقوم في أهم أسسها على 

)المواطن هو البوصلة( يكون أن على )ونستوحى من أقوال السيد الرئيس(..  المرن والفعال للدولة،

ضرورة )ردم الهوة بين المواطن والجهات الحكومية والرسمية( على وأن الفساد هو )آفة اآلفات(، و

التركيز على )قطاعات أوالً،مع  ية(واالعتماد على )الموارد الذاتية( واالنطالق من )المصلحة الوطن

ً وفي جانبيها المادي  اإلنتاج السلعي الحقيقي(، وضمان )تنمية عادلة ومتوازنة(، جغرافيا

 واالجتماعي.

 الدكتور عابد فضلية        (19/12/2014دمشق )


